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Project: Design Logo VTRUCK
Công ty Cổ Phần Vận Chuyển Việt Nam

Vietnam trucking corporation 

Tổng quan:

 Vtruck là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, vận chuyển. Kết hợp với thương 
mại điện tử trực tuyến và hệ thống vận chuyển giữa người thuê dịch vụ và người sở hữu phương 
tiện vận tải.
Điểm mạnh của hệ thống Vtruck chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa những tuyến đường xuyên 
Việt, đa phương thức vận tải, sự tính toán hợp lý về giá thành phục vụ quyền lợi ba bên: Người 
thuê dịch vụ, người sở hữu phương tiện vận tải, và Vtruck.
 • VTRUCK giúp người thuê dịch vụ có thể thuê với giá thành rẻ, an tâm khi đặt hàng.
 • VTRUCK giúp người sở hữu phương tiện vận tải có thể có nhiều mối hàng, chuyến đi 
chuyến về vô cùng tiện lợi, tăng thu nhập đối với người chủ xe.
 • VTRUCK tạo lập hệ thống vận tải vận chuyển với niềm tin, tiện lợi và tốc độ dịch vụ. Ngoài 
ra, Vtruck còn có những dịch vụ khác liên quan tới vận tải vận chuyển.

Vì vậy, nền tảng thiết kế logo VTRUCK có thể dựa trên 3 giá trị cốt lõi:

 Niềm tin: Người thuê dịch vụ có thể an tâm khi làm việc với Vtruck, họ không cần phải quan 
tâm đến những yếu tố như thuê xe ở đâu, bốc dở hàng hóa ra sao, thủ tục thế nào. Đối với họ, chỉ 
cần biết Vtruck. 
Đối với người chủ xe, họ có thể an tâm khi làm đối tác giao nhận hàng của Vtruck, họ không phải 
lo tìm kiếm những người cần thuê dịch vụ. Đối với họ, cũng chỉ cần biết Vtruck là được.
 Tiện lợi: tiện lợi đến từ đôi bên, người thuê dịch vụ làm thủ tục đơn giản. Chủ xe có thể 
chuyên chở những chuyến hàng đi và về, không bị lãng phí chi phí với hệ thống khách hàng 
Vtruck. Giá thành rẻ vì chuyên nghiệp và khoa học.
 Tốc độ: Đây là yếu tố không thể thiếu đối với bất cứ hệ thống vận chuyển hàng hóa nào.
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Vietnam Trucking Corporation

Logo được thiết kế theo phong cách đơn giản, chữ K được cách điệu ba dấu mũi tên đi từ phải 
sang trái. Trong toán học dấu bé hơn là dấu <, còn khi dùng ba dấu cùng một lúc <<< ý nghĩa là 
nhỏ hơn rất nhiều, cực bé, cực tiểu.

Khi sử dụng dấu cực bé để thể hiện thời gian cực nhỏ. Trong một quãng đường s, khi t rất nhỏ 
thì vận tốc cực lớn. Dấu <<< thể hiện yếu tố tốc độ cực lớn.
Yếu tố thời gian: còn thể hiện tính tiện lợi, quy trình thủ tục đơn giản.
Màu xanh dương: thể hiện sự an tâm, tin tưởng. Trong điều kiện thời gian ngắn nhất, màu 
xanh dương vẫn tạo ra sự an tâm chuyên nghiệp, không phải lo chuyên sơ suất trong quá trình 
giao nhận.
Màu cam: thể hiện sự nhiệt tâm, năng lượng, dịch vụ chuyên nghiệp.

Đây là mẫu logo có thể dùng theo phong cách âm bản trắng đen.
Dấu hiệu <<< có thể dùng làm dấu hiệu nhận biết riêng của Công ty VTRUCK.
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Quy chuẩn Logo
1. Định dạng lưới điểm
2. Hệ thống màu chuẩn
3. Kích thước đề nghị và quy chuẩn an toàn
4. Sử dụng logo trên các màu nền
5. Các yếu tố trang trí đặc trưng
6. Font chữ sử dụng
7. Các trường hợp sử dụng sai logo
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Định dạng lưới điểm

x

13x

2x

0.5x



C: 100 M: 90 Y: 0 K: 0
R: 33 G: 64 B: 154
HEX: #213F99
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Hệ thống màu chuẩn

C: 0 M: 50 Y: 100 K: 0
R: 247 G: 148 B: 30
HEX: #F7931D



Vùng bảo vệ an toàn cho logo bằng khoảng cách của chữ V trong logo

Kích thước tối thiểu đề nghị
2cm
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Kích thước đề nghị

3cm



Logo đơn sắc Logo trên nền đơn sắc Logo trên các màu nền
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Sử dụng logo trên các màu nền



Cho phép trích một phần họa tiết từ logo phục vụ cho các tài liệu của hệ thống thương hiệu
Cho phép opacity từ 70% đến 30%
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Các yếu tố trang trí đặc trưng



Myriad Pro - Semibold

Aa abcdefghijknmopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKNMOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Aa abcdefghijknmopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKNMOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Dùng cho headline

Dùng cho văn bản
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Font chữ sử dụng

Myriad Pro - Condensed

Lorem Ipsum is simply dummy text of the 
printing and typesetting industry. Lorem 
Ipsum has been the industry's standard 
dummy text ever since the 1500s, when an 
unknown printer took a galley of type and 
scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting 
industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy 
text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley 
of type and scrambled it to make a type specimen book.



Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and 
typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's 
standard dummy text ever since the 1500s, when an 
unknown printer took a galley of type and scrambled it to 
make a type specimen book.Lorem Ipsum is simply dummy 
text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum 
has been the industry's standard dummy text ever since the 
1500s, when an unknown printer took a galley of type and 
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Các trường hợp sử dụng sai Logo

Không co giãn hay xoay thêm, bớt các thành phần của logo

Không đặt lên nền màu khác hoặc nền chữ

Không tạo viền hoặc gradient cho logo



Ấn phẩm văn phòng
1. Namecard 
2. Envelope
3. Letter head
4. Folder
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Namecard

Công ty Cổ Phần Vận Chuyển Việt Nam
Tòa nhà U&I, Số 9, Ngô Gia Tự, P. Chánh Nghĩa
TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
3702.271.895

Font:
Myriad Pro Condensed  size: 8pt

Your Name
Director
090 123 456 7

Vietnam Trucking Corporation

Vietnam Trucking Corporation5.5
 cm

9 cm

Mặt trước Mặt sau
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Envelope

Font:
Myriad Pro Condensed  size: 11pt

12
 cm

22 cm

3 c
m

Công ty Cổ Phần Vận Chuyển Việt Nam
Tòa nhà U&I, Số 9, Ngô Gia Tự, P. Chánh Nghĩa
TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
3702.271.895

Vietnam Trucking Corporation

To: .................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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Công ty Cổ Phần Vận Chuyển Việt Nam
Tòa nhà U&I, Số 9, Ngô Gia Tự, P. Chánh Nghĩa
TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
3702.271.895

Vietnam Trucking Corporation

35
 cm

25 cm

3 c
m

23
 cm

16 cm

1. 12x23 2. 25x35
3 c

m
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Envelope

Font:
Myriad Pro Condensed  size: 11pt

Công ty Cổ Phần Vận Chuyển Việt Nam
Tòa nhà U&I, Số 9, Ngô Gia Tự, P. Chánh Nghĩa
TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
3702.271.895

Vietnam Trucking Corporation

Vietnam Trucking Corporation

Vietnam Trucking Corporation
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29
.7 

cm

21 cm
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Letterhead

Font:
Myriad Pro Condensed  size: 11pt
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Vietnam Trucking Corporation

Công ty Cổ Phần Vận Chuyển Việt Nam
Tòa nhà U&I, Số 9, Ngô Gia Tự, P. Chánh Nghĩa
TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
3702.271.895





44 cm44 cm

30
 cm

Mặt trong Mặt ngoài
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Folder

Font:
Myriad Pro Condensed  size: 11pt
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Công ty Cổ Phần Vận Chuyển Việt Nam
Tòa nhà U&I, Số 9, Ngô Gia Tự, P. Chánh Nghĩa

TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
3702.271.895

Vietnam Trucking Corporation
Vietnam Trucking Corporation

Vietnam Trucking Corporation





LOGO 
GUIDELINE
Designed by thietkekhainguyen.com


